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Comuna EFTIMIE  MURGU  

         Consiliul  Local  
 

 

   PROCES  VERBAL 

Încheiat astăzi  22 decembrie 2020 cu ocazia 

sedintei extraordinare de îndată a Consiliului Local Comunal 

Eftimie  Murgu 

 

 

         Consiliul Local  comunal Eftimie Murgu , judetul Caras Severin , azi data de 

mai sus s-a intrunit in sedinta  extraordinara de îndată de lucru cu  ordinea de zi  

stabilita si prezentata in dispozitia convocator anexa la dosarul de sedinta; 

        Prin dispozitia primarului comunei Eftimie Murgu nr. 161 din 21 decembrie 

2020 au fost convocati un numar de 11 consilieri locali. 

        Prezenta :  8 consilieri . 

        Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 21 

decembrie 2020  prin afişare la avizierul instituţiei, conform procesului verbal de 

afişare  din 21.12.2020. Ordinea de zi a şedinţei a fost adusă la cunoştinţă publică şi 

prin publicarea acesteia pe site-ul Primăriei www.primariaeftimiemurgu.ro,  în 

conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

Secretarul general al comunei dl. Imbrescu Liviu prezinta procesul verbal al 

sedintei anterioare. Nu sunt completari. Vot in unanimitate pentru.  

Dl. presedinte de sedinta Dobren Danila prezinta ordinea de zi. Proiectele de 

hotarari  sunt aprobate  de catre CLC, 
 

ORDINEA DE ZI   si  DEZBATERI   : 

1. Proiect de hotarare  privind aprobare rectificare de buget local 
        
 Dl.  Otiman Mihai, primar al comunei prezinta referatul de aprobare, s-a 

primit suma de 383 000 lei pentru finantarea cheltuielilor de functionare pana la 

sfarsitul anului, conform Hotararii de Guvern nr. 1100/2020. Se va achita restanta 

platilor pentru studiile de fezabilitate pentru doua proiecte, se vor achizitiona 

materiale si carburant pentru lucrari care se vor desfasura in regie proprie. 

  Proiectul este supus la vot :8 voturi pentru. 

 Proiectul este  aprobat de CLC ; 
 

Diverse. 
        
  Propunerile au fost notate de  secretarul general al comunei si se vor comunica 

primarului comunei.  

http://www.primariaeftimiemurgu.ro/


 

Proiectele de hotarari ce fac o cerinta certa  au fost aprobate de către CLC .  

  In rest nemaifiind alte probleme de discutat , sedinta  extraordinara de indata  se 

încheie. 

 

 

           PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                      Secretar general al comunei,                                                                                                                                                      

                 Dănilă   Dobren                                                   Liviu  Imbrescu                               


